ПРОТОКОЛ
№ 13
от заседание на Консултативния съвет към
Пакт за индустриална стабилност,
състояло се на 09.12.2013 г., 15.00 часа, в Министерство на икономиката и
енергетиката, ул. „Славянска” № 8, голяма зала
Днес, 09.12.2013 г., се проведе тринадесетото заседание на Консултативния
съвет към „Пакта за индустриална стабилност”, наричан по-нататък „Съвета”, на
което присъстваха:
Председател: Драгомир Стойнев- министър на икономиката и енергетиката
Заместник-председател:

Константин

Стаменов-

председател

на

УС

на

Българската Федерация на Индустриалните Енергийни консуматори /БФИЕК/;
Членове:
Боян Боев,

изпълнителен директор на Български енергиен холдинг ЕАД;

Анжела Тонева,

председател на Държавната комисия за енергийно и водно
регулиране,

Константин Делисивков, изпълнителен директор на БФИЕК;
Камен Колев,

заместник-преседател на УС на Българска стопанска камара;

Димо Спасов,

председател на УС и главен изпълнителен директор на
Българската Банка за Развитие;

Евгений Иванов,

изпълнителен директор на Изпълнителна агенция за
насърчаване на малките и средните предприятия

Кирил Домусчиев, представител на Конфедерацията на работодателите и
индустриалците в България
Политими Паунова, изпълнителен директор на Българската асоциация на
металургичната индустрия;
Димитър Николов, директор „Общо инвестиционно обслужване”, Българска
Агенция за Инвестиции;
Весела Донева,

директор на дирекция „Финансиране на реалния сектор”, МФ

Лъчезар Цоцорков, председател на Българската минно-геоложка камара
Красимир Дачев,

член на УС на Българската търговско-промишлена палата

Никола Траян,

изпълнителен директор Аурубис България
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Алекс Нестор,

представител на Dundee Precious Metals

Ивелин Желязков,

представител на Асоциацията на индустриалния капитал в
България;

Николай Минков,

изпълнителен директор на Средногорие мед индустриален
клъстер;

Лилия Смедарчина, заместник-председател на Федерация на научно техническите
съюзи в България
Илия Келешев,

председател на Българската Браншова Камара по
машиностроене (ББКМ);

Теодора Борисова,

представител на Солвей Соди АД;

Пола Найденова,

представител на Агрополихим АД;

Йончо Пеловски,

заместник-председаетл на УС на Камара на химическата
промишленост

Димитър Коев,

представител на Дружба стъкларски заводи

Васил Василев,

представител на Хелиос Металург

Елена Пищовколева, директор на дирекция „Инвестиции, иновации и
предпремачество”; МИЕ
Димитър Куюмджиев, директор на дирекция „Сигурност на
енергоснабдяването”;МИЕ
Боряна Каменова,

директор на дирекция „Политика по изменение на климата”,
МОСВ;

Валя Бабалева,
Емилия Радева,
Димчо Андреев,

представител на Патентно ведомство;
началник отдел „Иновации и предприемачество”, МИЕТ
гл. експерт отдел „ИП”, МИЕТ

Илияна Хаджийска-Антонова, гл. експерт отдел „ИП”, Секретариат на Съвета

Заседанието беше открито и ръководено от председателя на Консултативния
Съвет, министър Драгомир Стойнев. След установяване наличието на кворум от
присъстващите членове на КС бе приет следния дневен ред.
1. Икономически политики за реиндустриализация на българската икономикапредставяне от министър Драгомир Стойнев.
2. Презентация за европейските практики по отношение на индустриите в
страните членки на ЕС. Идеи за нови политики – представяне от БФИЕК.
3. Достъп до еврофондове и възможности за финансиране на бизнеса в новия
програмен период 2014-2020 г. – представяне от МИЕ;
4. Разни
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В началото на заседанието министър Стойнев приветства представителите на
различните индустриални сектори и водещи фирми, големи енергийни консуматори.
Необходимостта от продължаване на диалога с бизнеса е все по-голяма за
осигуряване просперитета на икономиката на страната, привличането на нови
инвеститори и съхранение на стратегически партньори. Бизнесът ще продължи да
бъде партньор на правителството във

формирането на политики, които да

съдействат в тази тежка ситуация да бъде осигурена индустриална стабилност, ръст
в икономиката и откриването на нови работни места.
По точка 1 от дневния ред - министър Стойнев увери присъстващите, че
реиндустриализацията
програма

на

на

икономиката

Министерството

на

е

основен

икономиката

приоритет
и

в управленската

енергетиката.

Ролята

на

правителството е да начертае насоки за развитие и рамка, която да насърчава
индустрията и бизнеса, както и да бъде коректен партньор на бизнеса. В последните
месеци се идентифицира дебата в ЕС за реиндустриализацията на Европа до 2020 г.
Промишлеността може да се превърне в двигател на растежа и просперитета. За
постигане на тази цел индустриалните приоритети, които българското правителство
следва в своята политика са:
Подпомагане на иновациите, като усилията са насочени към засилване на
иновационния потенциал и преструктуриране на икономиката към сектори с
висока добавена стойност и сектори интензивни на знание.
Подобряване на

бизнес

средата,

с приоритети провеждането

на

умна

регулаторна политика и премахване на ненужните административни пречки
пред бизнеса;
Насърчаване на предприемачеството.
Министър Стойнев информира
състоялата се

присъстващите за разглежданите

през октомври месец 2014 г. в Париж

теми на

Първа министерска

конференция на „Приятелите на Промишлеността”, където заедно с колегите си от
Франция,

Великобритания,

Чехия,

Португалия и в присъствието на

Полша,

Испания,

Гърция,

Люксембург

и

Еврокомисаря по индустрията и промишлеността

Антонио Таяни са разглеждали следните основни теми: цели и управление на
промишлената политика; провеждане на секторни политики; иновация в подкрепа
на

конкурентоспособността

и

диверсифициране

на

финансовите

инструменти.

Членовете на Съвета се съгласиха, че участието на България в министерската
конференция „Приятелите на Промишлеността” е положителен сигнал и показва
ангажимента

на

правителството

към

темата

за

възстановяване

на

конкурентоспособността на производствените отрасли.
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Относно бъдещата рамка на ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.
г-н Стойнев уведоми членовете на Съвета, че е разработена нова концепция след
проведен

диалог

с

всички

заинтересовани

страни

за

идентифициране

на

действителните нужди на бизнеса. Проектът на ОП „ИК” 2014-2020 е изпратен за
първи кръг технически консултации с ЕК. Подробна информация относно достъпа до
еврофондовете и възможности за финансиране на бизнеса ще бъде предоставена от
г-жа Малхасян. Министърът продължи изложението си като наблегна на фактора
човешки потенциал, жизнено важен за развитието на устойчив икономически
растеж. В краткосрочен план се планира въвеждането на дуална система в средното
професионално образование за осигуряване на кадри за индустрията. С основната
подкрепа

на

Германо-Българската

индустриално-търговска

камара

ще

бъдат

разработени три или четири пилотни проекта за въвеждане на дуалната система в
средното образование в следните области: туризъм (като важен отрасъл); минно
дело – в напреднала фаза е пилотния проект на Средногорие мед индустриален
клъстер в гр. Златица, подкрепен от целия отрасъл; и в сектор земеделие. Очаква се
бизнесът да посочи в коя сфера да бъде насочен и четвъртия пилотен проект.
Колкото до развитието на висшето образование е необходим изцяло нов подход, в
по-дългосрочен план. Планира се промяна на подхода във финансирането на
висшето образование. Министърът подчерта, че са предприети конкретни стъпки в
индустрията за структуроопределящи предприятия по региони. Конкретният пример
е ВМЗ Сопот, който реално може да изпълнява поръчки, дава препитание на цял
регион, и в тази връзка заслужава подкрепа. За продукцията на Химко Враца има
огромно търсене и ще бъде направено всичко възможно предприятието да бъде
вдигнато на крака. Според министър Стойнев предприятията, които носят печалба
трябва да бъдат развивани.
Следваща основна тема разгледана от министър Стойнев се отнасяше до
развитието на конкурентноспособна енергетика изключително важен сектор за
създаване на конкурентно производство и индустриална стабилност. В тази връзка
накратко

беше

представена

и

актуална

информация

за

развитието

на

междусистемните газови връзки: България-Сърбия; България-Румъния; БългарияГърция и България-Турция, предвид желанието на България да диверсифицира
газовите връзки и източниците на доставка. Единствено изостава само изграждането
на връзката със Сърбия, като лично енергийният комисар Йотингер е помолен да
подпомогне за по-бързото изграждане от страната на Сърбия. С Румъния връзката
ще бъде готова през 2014 г.
Относно проекта „Южен поток” министър Стойнев е уверен, че това е проект който
може да се отрази положително на икономиката ни и който ще създаде огромна
заетост, предвид постигнатата договореност на територията на страната ни голяма
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част от работата да се извършва от български фирми. Южен поток е и европейски
проект с ангажимент на три огромни европейски компании. Предвид създалата се
ситуация и писмото на ЕК за преразглеждане на споразуменията министърът счита,
че ЕК трябва да започне преговори с Русия. На предстоящата през декември среща
с г-н Йотингер министър Стойнев ще продължи да отстоява за важността на този
проект за диверсификация.
За

бъдещото

развитие

на

ядрената

енергетика

много

важно

за

защита

на

националните интереси на страната е изграждането на нов ядрен реактор на 7-ми
блок на АЕЦ „Козлодуй”. Предлаганата от „Уестингхаус” технология е най-безопасна
(не зависеща от захранването-пасивна технология). Държавата няма да се ангажира
с изкупуване на произведена от този реактор електроенергия, като за същата ще се
търси реализация изцяло на пазарен принцип.
След

представяните

от

министър

Стойнев

икономически

политики

за

реиндустриализация на българската икономика бяха повдигнати следните въпроси:
Г-н Лъчезар Цоцорков благодари на министъра за направената панорама на
политиките и програмата на правителството по отношение на политиките, насочени
към икономиката и подобряване на бизнес средата. Г-н Цоцорков подчерта, че
трябва да се изясни понятието „бизнес среда”, тъй като е видно, че за всяка бизнес
организация и правителство това понятие има различно съдържание. Важно е в
рамките на Съвета да си уеднаквим разбирането на понятието „бизнес среда” и да
въведем ясни критерии за оценка, за да следим прогреса, за което той ще внесе в
близко

време

предложение.

Г-н

Цоцорков

настоя

в

рамките

на

Съвета

министерството да представи и своята визия за пазарното преструктуриране на
сектор „Енергетика” през 2014 г.
Г-н Камен Колев в изказването си изрази

оптимизъм и наличие на добри

признаци на съживяване на икономиката, на база данни на НСИ за ръст от 0,7% на
БВП за последното деветмесечие, в сравнение

със същия период на 2012 г.

Заложената прогноза за ръст на БВП от 1,8% в Бюджета за 2014 г. е реалистичен.
Предложението на БСК е спиране на междинните плащания по ОП „Околна среда”,
провеждане на широка публична дискусия по настоящите проблеми, като се даде
гласност на комуникацията с ЕК, с цел избягване повтарянето на допуснатите
слабости по ЗОП.
Г-жа Пола Найденова помоли за по-подробна информация относно статуса
на газовите връзки с Гърция и Турция.
Г-н Илия Келешев приветства инициативата на правителството за отпускане
на

20

млн.

лв.

за

иновативни

програми,

което

ще

подпомогне

конкурентоспособността на бизнеса. Отправен беше апел към правителството за
оказване

на

подкрепа

при

провеждането

на

предстоящата

Българо-Руска
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специализирана изложба „Маштех” през 2014 г. в България. По отношение на „Midcap” (междинни предприятия) Камарата по машиностроене апелира да се направи
необходимото за да се въведе в следващия програмен период възможността
бенефициентите на финансиране да бъдат „Mid-cap” компании. Това би позволило и
големи предприятия, които се квалифицират като такива само по брой на персонал,
а не по приходи, да кандидатстват с проекти, а също така би облекчило ситуацията
на свързаните компании, които са мнозинство в страната.
Изказването на проф. Йончо Пеловски беше във връзка с вече изготвения
финансов модел за възраждане на завод „Химко” във Враца. Направените анализи
водят до извода, че само 7-ма линия може да бъде възстановена. Изразена беше
подкрепа за реиндустриализация в химическата промишленост. Големият брой
лицензионни

и

разрешителни

режими

(около

2000)

в

България

блокират

финансирането на проекти и водят до напускане на инвеститори. Проф. Пеловски
призова тези режими да бъдат преразгледани и редуцирани.
Министър Стойнев отговори последователно на зададените въпроси, както
следва:
Отново бяха споменати приоритетите на правителството за подобряване на бизнес
средата свързани с провеждането на умна регулаторна политика и премахване на
ненужните

административни

пречки

пред

бизнеса,

както

и

осигуряване

на

съвместимост на провежданите политики с възможностите за растеж чрез използване
на оценка на въздействието при подготовката на законови промени. Като пример
беше даден предстоящите изменения и допълнения на Закона за обществените
поръчки, който е на етап 2-ро четене в НС. Диалогът с бизнеса и индустрията е
наложителен при подготовката на законовите промени.
За

намирането

на

нови

пазари

се

налага

и

пренасочване

на

търговските

представителства от страните в ЕС към страни които са били традиционни наши
партньори от близкото минало, в т.ч. Ирак, Либия, Казахстан, Катар, Виетнам и др.
Създадена е междуведомствена работна група за подготовка на специализирана
изложба „Маштех”, като България ще бъде домакин, а събитието е планирано да се
проведе през втората половина на април 2014 г.
Разплащането на

ДДС с бизнеса да става до 30 дни, съгласувано с министъра на

финансите.
Междусистемната газова връзка България-Гърция е приоритетна за ЕС и по нея се
работи усилено. За България другата много важна газова връзка е тази с Турция.
Министър Стойнев, преди да даде думата на изпълнителния директор на
БЕХ

ЕАД

за

отговор

на

поставените

въпроси,

че

не

смята

за

нормално

административното определяне на цената на въглища, но Мини Марица Изток ЕАД са
били в изключително тежко състояние и увеличението на цената е било крайно
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наложително.

Г-н

Боев

разясни

предприетите

мерки

по

3-тия

енергиен

либерализационен пакет и актуалното развитие на газовите връзки. Развалихме
договора с консултанта, направен беше план за действие. Предстои подписване на
протокол за прехвърляне на активите от НЕК към ЕСО. На финала сме да получим
одобрение на банките кредитори. До 2015 г. електроенергийния пазар трябва да е
напълно либерализиран. Газовата връзка с Гърция е приоритетна за ЕС. Има
финансиране и очакваме интензифициране на комуникацията с гръцките партньори.
Увеличението на цената на въглищата не е значително, но големия проблем на
мините е ниските нива на производство. Мини Марица Изток ЕАД от 50 млн. Лв.
Загуба до средата на годината ще завърши с положителен резултат.
БЕХ ЕАД работи по създаването на енергийна борса, която ще бъде
реализирана съгласно правилата на ЕС. Прави се всичко възможно най-скоро да
бъдат внесени документите по лицензионната процедура в ДКЕВР. България може да
се превърне в енергиен център на Балканите. Съществува потенциал енергийната
борса да се наложи в региона.
По точка 2 от дневния ред
Презентация на тема „Европейските енергийни компании за европейска
енергийна политика” – Поуки за българската енергетика и индустрия, направи г-н
Николай Минков. Представена беше оценката на европейската енергийна политика
за последните 4 години направена от неформалната група Magritte Group,
създадена през 2013 г. от главните изпълнителни директори CEOs на 10-те големи
европейски енергийни компании GDF Sues, EON, RWE, ENI, Enel, Iberdrola, Gas
Narural, CEZ, Gas Terra, Vattenfall. Неформалната група лобира ЕК и националните
правителства да променят енергийната политика на ЕС, която според тях не е успяла
да

постигне

своята

тройна

цел

за:

намаляване

на

цените;

намаляване

ан

въглеродните емисии и сигурност на енергийното снабдяване.
Изнесени бяха следните факти:

последните 4

години европейската

енергийна политика е тотално сгрешена; някои европейски държави се престараха в
прокарване на национално ниво на тази сгрешена политика; енергийните сметки за
бита в Европа се повишиха със 17%, а за индустрията с 21%; субсидиите за ВЕИ
влошиха конкурентоспособността на европейската индустрия, а инвестициите във
ВЕИ влошиха сигурността на електропреносните и разпределителните мрежи; новите
газови технологии на САЩ им дадоха огромни предимства в реиндустриализацията и
конкурентоспособността, което доведе до поевтиняване на американските въглища и
САЩ направиха дъмпинг в Европа. В резултат – 51 гигавата модерни газови
централи в Европа спряха работа.
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Поради

ангажираност

на

министър

Стойнев

презентацията

на

тема

„Отражение на европейската енергийна политика върху индустриалната стабилност
и конкурентоспособст в България”, подготвена от БФИЕК, беше само започната от г-н
Делисивков. БФИЕК представи основните предизвикателства пред българската
индустрия – едни от най-високите цени на електроенергия и природен газ в света.
Членовете на Съвета единодушно взеха следните решения по т. 2:
БФИЕК да довърши доклада по т.2 , в рамките на следваща среща на Съвета;
Създава се експертна работна група от представители на МИЕ, ДКЕВР, БЕХ и
БФИЕК, която да представи на следващото заседание на Съвета конкретни
мерки и политики за конкурентни на световните цени на електроенергия и
природен газ за индустрията.

По точка 3 от дневния ред
Госпожа Малхасян изнесе презентация на тема - Достъп до еврофондове и
възможности за финансиране на бизнеса по Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност”,

ОП(ИК)

2014-2020.

Представен

беше

напредъка

в

подготовката на ОП ”ИК”; постигнатото по ОП „Конкурентоспособност” към ноември
2013 г.; основни предизвикателства пред икономиката, визия и бюджет; Приоритети
на ОП „ИК”. Общата сума на договорените средства за период 2007-2013 г. са на
стойност 1,3 млрд евро. Приключили договори до ноември 2013 г. на стойност около
1,1 млрд. Евро.
Презентацията ще бъде изпратена до всички участници в заседанието на Съвета за
подробно запознаване, като беше поет ангажимент от г-жа Малхасян да отговори на
въпросите на бизнеса.

8

По точките от дневния ред,
Консултативният съвет към Пакта за индустриална стабилност
РЕШИ:
По т. 2 от дневния ред: Създава се експертна работна група от представители на
МИЕ, ДКЕВР, БЕХ и БФИЕК, която да представи на следващото заседание на Съвета
конкретни мерки и политики за постигане конкурентни на световните цени на
електроенергия

и

природен

газ

за

индустрията

и

постепенно

пазарно

преструктуриране на сектор „Енергетика“.
Датата

за

следващото

заседание

на

Консултативния

съвет

към

„Пакта

за

индустриална стабилност” ще бъде уточнена допълнително, съгласно графика на
министър Стойнев, не по-късно от края на януари месец 2014 г.
Заседанието приключи в 17.30 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

................................................
/Дгагомир Стойнев/

Съгласувал:
ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ:

................................................
/Константин Стаменов/
Изготвил:
Секретариат:
/Илияна Хаджийска-Антонова/
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